rozhovor

Eva a Jana Štěpánkovy

Věřím, že se
dcera o firmu
postará
Vy jste, Evo, byla řadu let vedoucí výroby v Ústavu lékařské kosmetiky a shodou náhod jste se dostala k podnikání.
Proč ta změna?
EVA: Sešlo se toho víc najednou: v roce
1988 se mi narodila dcera. Tenkrát mi bylo
43, partner byl o dvacet let mladší a zrovna narukoval na vojnu. V Listopadu 1989
jsem samozřejmě sledovala, co se děje, ale
taky jsem myslela na to, že už se do Ústavu
nechci vrátit. Dělala jsem tam na vývoji
nových přípravků, jeden z nich předložili
na ministerstvu spotřebního průmyslu,
dostali za něj zlatou cenu a devizové odměny, v přepočtu milion korun. Jezdila jsem
s miminem na zádech po fabrikách a řešila
jsem, jak tenhle nový výrobek zavedeme
do provozu. Z té odměny jsem ale neviděla ani korunu. V roce 1990 jsem mluvila
s mým tehdejším šéfem a on mi radil, ať
jdu raději na volnou nohu, protože kdoví,
jak to v Ústavu dopadne, ať raději chytnu
začátek podnikání v Československu.
A když se ještě jednou vrátíme v čase,
jak vzpomínáte na rok 1968? Rok
předtím jste měla promoci...
EVA: V březnu jsem se vdala a v dubnu
jsem vyletěla do povětří. Dělala jsem teh-
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dy v laboratoři makromolekulární chemie
a něco se tam nepovedlo. Nejdřív mě
odvezli na oddělení popálenin, pak jsem
se několik měsíců doléčovala. V srpnu
už mi bylo jakž takž líp, vracela jsem se
od maminky z Poděbrad a šla jsem pěšky
na Petřiny, kde jsme měli laboratoř. Cestou
jsem míjela tanky. Bála jsem se, co bude.
Zvažovali jste emigraci?
EVA: Vlastně ani ne, protože jsem tady
nechtěla nechat mámu samotnou. Měla
mě v 41 letech. Naši se rozvedli, když mi
bylo sedm, takže na mě pak byla sama.
Nedokázala jsem si představit, co by se
s ní stalo, až nebude mít tolik síly a bude
mě potřebovat. Což také nakonec nastalo,
když byla po mrtvici, tak jsem o ni deset
let pečovala.
Ve vaší rodině se opakují příběhy starších maminek samoživitelek. Co jste
se od té svojí naučila?
EVA: Máma mě vychovávala velmi přísně, naši byli učitelé a očekávali, že budu
taky učit. Měla jsem blízko k humanitním
vědám, ale pak jsem se zamilovala do hocha, který šel studovat chemii na vysokou,
a všechno bylo jinak. Jen ten dril mi už zůstal. Musela jsem mít pořád samé jedničky.

Když Janča začala studovat chemii a viděla
jsem, že ji nebaví, tak mě ani nenapadlo
nějak trvat na tom, aby na škole zůstala.
Takže jste, Jano, nebyla pod tlakem?
JANA: Máma mě podporovala ve všem, co
jsem dělala, zato táta mi odchod z vysoké
dal pěkně sežrat. Teoreticky by mi jeho
řeči nemusely vadit, ale přece jen je to rodič...
EVA: My jsme to spolu zvládaly od začátku dobře. Měla jsem několik paní na hlídání. Některé jí dokonce vyvářely, protože si
myslely, že doma jíme z papíru.
Jak se na to dívalo okolí, že jste matka
podnikatelka?
EVA: Možná to nejvíc řešili lidi v naší
ulici, když tam zastavil na půl dne kamion
plný kelímků a já jsem to tam s kolegyněmi
několik hodin nosila sem a tam do skladu
u nás v bytě.
JANA: Vzpomínám si, že jsme jednou
vezly někam naši paní na hlídání a ona ti
začala radit, ať s podnikáním sekneš a ty jsi
jí řekla: „Tak si vystup!“ Myslím, že už pak
nikdy nepřišla. A vlastně se ani nedivím,
že se takhle pohoršovala. Přece jen tehdy
nebylo běžné, aby žena měla takhle pozdě
první dítě, natož s mladším partnerem,
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Potkat se v jednu chvíli s Evou Štěpánkovou a její dcerou Janou, to je záruka dvojité
energetické smrště. Jsou neuvěřitelné! A je úplně jedno, jestli mluví o počátcích jejich
rodinné firmy Ryor nebo o zdravotních lapáliích, kvůli kterým si vyměnily role. Dcera, které
maminka neřekne jinak než Janča, se totiž nedávno ujala vedení firmy. TEXT JUDITA MATYÁŠOVÁ

a ještě pracovala. Na druhou stranu ale chápu i tebe, že jsi v sobě měla zdravou drzost
a nenechala sis od nikoho poradit.
Mohla jste si někdy maminku přivlastnit
jen pro sebe, když byla tolik v práci?
JANA: My jsme spolu byly hlavně o víkendech a mamka mě brala na pracovní
večeře. Měla jsem blok a pastelky a kreslila
jsem si někde v rohu. Legrační bylo, že
jsem si jako malá myslela, že všichni lidé,
kteří s ní chodí na schůzky, jsou naši kamarádi. Brala jsem to jako v pohádkách: že
když je někdo dobrý člověk, tak se s ním
kamarádíme.
A měla jste někdy období vzdoru, kdy
jste si řekla: chci něco jiného než převzít rodinnou firmu?
JANA: Odmalička mi lidé říkali: Ty budeš
jako maminka! V roce 1999 mamka zís-

kala ocenění Podnikatelka ČR a za rok se
dostala mezi 30 nejlepších na světě. Pro mě
byla vzor. Hrozně mě bavilo sledovat ji při
práci a taky jsem moc ráda jezdila do naší
továrny. Po maturitě jsem řešila, jestli jít
na vysokou, nebo nastoupit k nám do firmy.
Nakonec jsem si na pár měsíců vyzkoušela studia na VŠCHT, ale první ročník byl

náročný. Došlo mi, že mě mnohem víc než
teorie láká praxe...
Zrovna snadná cesta do vedení firmy
to ale nebyla, že? Prý jste si vyzkoušela
baťovské kolečko?
JANA: Přesně, nechtěla jsem, aby na mě
naši zaměstnanci koukali a říkali si: „Aha,
nic o tom neví a už nám bude šéfovat?“

Jezdila jsem s miminem
na zádech po fabrikách a řešila,
jak kosmetický výrobek
zavedeme do provozu.

rozhovor
Vyzkoušela jsem si všechno možné a nejvíc ze
všeho mě baví grafika a propagace našich výrobků, kdy vymýšlím návrhy obalů nebo plakáty do drogerií, které prodávají naši kosmetiku.
Co vám naopak nejde?
JANA: Smlouvy! Když se chci uspat, tak si
vezmu smlouvy. Vím, že je to taky součást
mojí práce, ale zrovna tohle bych klidně
oželela. Hodně se snažím zlepšit naši komunikaci na sociálních sítích, děláme živé
vysílání na Instagramu nebo máme online
poradnu. Myslím, že jsem dobrá v tom, jak
umím lidem představit naši práci. Nedělá mi
problém přednášet pro víc lidí, zato je pro mě
obtížnější věnovat se jednomu zákazníkovi
individuálně.

A co jste nejvíc zdědila po mamince?
EVA: Tah na branku!
JANA: Přesně, nespím z toho, když nevím,
jestli se konkrétní problém vyřešil. Mamka
to má úplně stejně: odjela třeba na dovolenou,
ale každý den mi volala a vyzvídala, co je
nového. Když jsem říkala, že nic zvláštního,
tak mi nevěřila. Musela jsem si vymýšlet zápletky, třeba, že se rozbil kávovar, aby měla
pocit, že se něco děje. A mamka hned, že
přiletí! Mockrát jsem jí opakovala, že budu
ráda, až jednou převezmu firmu, ale že chápu, že firma je jako její dítě. I když už jsem
toho spoustu uměla, tak mi ještě před pár lety
naplno nedůvěřovala, že bych zvládla vedení
Ryor. Všechno se ale změnilo předloni, když

Z rodinného archivu

Vlevo Eva jako školačka. Ve 43 letech se jí narodila Jana. O tři
roky později založila Ryor. Jana od střední školy vypomáhala
ve firmě a připravovala se na práci v Ryoru. Nyní je Jana
obchodní ředitelkou.

V roce 1999 získala Eva Štěpánková
ocenění Podnikatelka roku,
v následujících letech její aktivity ocenili
i v zahraničí, například Žena roku 2006.
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byla v nemocnici. Najednou ji žádné novinky z firmy nezajímaly.
Co se tehdy stalo?
EVA: Měla jsem už dlouho zdravotní problémy, ale v roce 2017 to došlo tak daleko, že
jsem musela skoro ze dne na den na operaci
páteře, rozložil se mi celý metabolismus,
hodně jsem zhubla a na několik měsíců ze
mě byl ležák.
JANA: Fyzicky se pomalinku dávala dohromady, ale psychicky na tom byla mnohem
hůř. Z toho hektického tempa, na které byla
zvyklá v podstatě nonstop od 90. let, najednou nemohla nic. Jen ležet a čekat, jestli se
tělo zlepší. Vyprávěla jsem mamce o dění
ve firmě, snažila jsem se ji co nejrychleji
zapojit do práce, ale ona byla úplně bez
energie.
Takže se vám vyměnily role. Najednou
jste byla vy ta pečující a ona tou opečovávanou?
JANA: Celý život jsem mamku viděla, jak
pořád něco dělá, a po té operaci nemohla
nic. Věděla jsem, že apatie by ji umořila.
Musela jsem ji vrátit do života. Vzala jsem si
ji k sobě do bytu. Pár dnů předtím mi přítel
vykládal, jak vymýšlí, kam pojede na dovolenou, ale já v tu chvíli řešila, jak co nejrychleji předělat koupelnu na bezbariérovou.
Rozešli jsme se.
S maminkou jste to ale zvládla.
Tři dny poté, co byla u mě, spadla z postele.
V noci mě vzbudil nějaký hluk. Šla jsem se
za ní podívat a uviděla ji na zemi. Prý na mě
volala třičtvrtě hodiny. Tenkrát jsem ji ještě
neuměla zvedat, takže jsem si hnula se zády.
Ten den jsem v práci brečela, že to nezvládnu, že ji budu muset vrátit do nemocnice...
Bála jsem se, že se ten její návrat nepodaří.
Kdy už mamince otrnulo?
JANA: Hecovala jsem ji pořád. Tenkrát
jsme řešili výpadek v dodávce strategické
suroviny, k tomu dala výpověď naše dlouholetá vývojářka, a aby toho nebylo málo,
odešla ke konkurenci. Potřebovala jsem to
říct mamce, ale bála jsem se, jak bude reagovat na špatné zprávy. Snažily jsme se hlavně
soustředit na to, aby se zlepšila její fyzická
kondice, ale ta samozřejmě souvisí s psychikou... Pro nás byl neuvěřitelný posun, když
udělala první krok nebo přešla po pokoji.
Hádám, že vám, Evo, asi lidé tvrdili, že
zdravotní problémy máte kvůli extrémnímu pracovnímu tempu.
EVA: Doktorka mi říkala, že mě na tu operaci měla poslat dřív. Já jsem se o sebe starala, chodila jsem k ní pravidelně. Teď už vím,
že jsem měla ubrat a nevyčerpat všechny síly
až nadoraz. Jenže jsem si asi spoustu let nepřipouštěla, že se toho nabalilo tolik. Přece
jen... původně jsem chtěla mít Ryor jako
malou firmu, která bude mít jen pár zaměstnanců a bude vyrábět produkty pro profesionální kosmetičky. Díky tomu, že jsem začala
takhle brzy po revoluci a lidé z oboru mě
znali, tak se firma rozjela mnohem rychleji,

než jsem čekala. Brzy bylo jasné, že nemůžu
utáhnout výrobu v domácích podmínkách.
Za pár let jsem vybudovala továrnu v Kyšicích
u Kladna a dnes máme 80 zaměstnanců a vyvážíme do celého světa.
JANA: Mamka dennodenně pracovala deset
nebo dvanáct hodin. Vzpomínám si, že se jí
doktorka ptala: „Uvědomujete si, že nemůžete
v 72 letech táhnout takhle sama celou firmu?
Už máte svoje limity.“ Myslím, že teď už ví,
že může důvěřovat ostatním. A zdraví posunula na první místo.
Mluvily jsme o tom, co se Jana naučila
od vás. Co jste se naopak naučila od ní?
EVA: Snažím se pochytit, co umí na počítači
nebo na chytrém telefonu. A taky se s ní hodně radím. To jsem dřív tak často nedělala. Už
věřím, že se Janča o firmu dokáže postarat.
Ještě před pár lety jsem si myslela, že všechno
musím zvládat sama, teď jsme na to dvě.
Co vám v práci udělá radost?
JANA: Chystáme na podzim novinky.
Představíme lehký krém s obsahem extraktu
z medu černé včely, který pokožku zmatní,
zároveň chrání pleť před nežádoucími vlivy
modrého záření z mobilů a monitorů. Nikdo
u nás tyhle látky nepoužívá. Pak dáme do prodeje inovovaný konopný gel a sprchový olej
pro citlivou pleť. Máme připravenou i novou
řadu zaměřenou na byliny. Hodně se soustředím na propagaci směrem k mladým lidem,
aby viděli, čím jsme jiní. Používáme přírodní
suroviny a mluvíme také o chemii v kosmetice, ale i v pozitivní rovině, žádná hysterie. To
je téma, které na našem trhu otevírá málokdo.
Vaše firma podporuje několik
neziskových organizací. Podle čeho
si je vybíráte?
EVA: Dříve jsme spolupracovali s organizací,
která pomáhá ženám na chemoterapii. Měli
jsme pro ně výrobky s amarantem, což je
látka, která podporuje hojení kůže. Mysleli
jsme, že spolupráce bude oboustranná. My jim
pomůžeme tím, že dostanou produkty zdarma, a členky nadace nám poskytnou zpětnou
vazbu a řeknou nám, jak výrobek zafungoval,
a pomohou ho tak zpropagovat. Ukázalo se
ale, že jsme měli o spolupráci každý jinou
představu. Dnes podporujeme Nadační fond
Slunce pro všechny, která je nedaleko od nás,
v Unhošti. Tam vidíme, co se konkrétně děje
s naší finanční podporou. Je to neziskovka pro
handicapované, provozují cukrárnu, chráněnou
dílnu i školu pro mentálně postižené. Vidíme,
že naši podporu smysluplně využívají.
Podpora samoživitelek by vás
nelákala, když jste tu situaci poznaly?
JANA: Možná to bude znít brutálně, ale já si
nemyslím, že je dobré rozlišovat, zda je podpora pro ženy, nebo pro muže. Pořád dokola se
mluví, jak ženy chtějí rovnoprávnost, a pak se
samy vlastně takhle vyčleňují, když říkají, že
jen proto, že jsou ženy, tak mají být zvýhodněné. Já posuzuji jednotlivce podle chování, takže kdyby nás někdo zajímavý, kdo dělá něco
záslužného, požádal o pomoc, tak by pro mě

Když Eva
slavila 70.
narozeniny,
tak jí Jana
dala obraz
od malířky
Zuzany
Honsové,
která
namalovala
vše, co má
paní Eva
ráda

nebylo podstatné, zda je to muž, nebo žena.
Setkávám se s tím například při náboru nových zaměstnanců. Raději vezmu někoho, kdo
na rovinu řekne: mám děti a jsou prostě občas
nemocné. Beru to jako fakt a počítám s tím.
Takový uchazeč je mi rozhodně sympatičtější
než absolventi univerzit, kteří ještě ani nemají
žádnou praxi, a už si při pohovoru řeknou
o vysoký plat a spoustu benefitů. Po pár měsících pak tvrdí, že se jim nechce čekat, až se
u nás zapracují a že raději půjdou do korporátu. Snažím se mladým lidem vysvětlit, že
do nich rádi investujeme například tím, že je
pošleme do ciziny na školení, ale oni nemají
trpělivost a nepřemýšlejí moc dopředu.
Na recepci jsem zahlédla paní, které
bylo okolo padesáti. To je také vaše
strategie, že máte v týmu zaměstnance
různého věku?
JANA: Už jsem alergická na všechny inzeráty, kde firma hlásá, že chce mladý a dynamický kolektiv. Konkrétně na tuhle pozici
se nám hlásily samé mladé krasavice, které
by stály v koutě a reprezentovaly. My ale
potřebujeme někoho, kdo nemá problém poradit řidičovi, kam zaparkovat dodávku, nebo
občas uvařit kafe. Nakonec jsme vzali paní,
která měla na první pohled hodně nesourodý
životopis. Vypadalo to, že nikde moc dlouho
nevydržela, a když jsme se ptaly proč, tak prý
nemohla najít stejnou krevní skupinu. Teď je
moc ráda, že může dělat pro nás. My totiž

fungujeme hodně pospolu. Já tady rozhodně
nesedím jako šéfová zavřená v kanceláři.
Když je občas potřeba s něčím vypomoct, tak
seběhnu dolů a pomáhám děvčatům vyskládat
víčka z auta. Chci, aby všichni věděli, že jsem
jedna z nich, že umím makat. Znám řadu
rodinných firem, kde zakladatelé mají děti,
které ale nejsou orientované na obchod. Chybí
jim zkrátka ten tah na branku. Já myslím, že
od mamky mám dobře nastartováno. 

VIZITKA

Eva a Jana Štěpánkovy

 Eva řadu let pracovala v Ústavu
lékařské kosmetiky v Praze, kde byla
vedoucí výroby.
 V roce 1988 se jí narodila dcera
Jana a o tři roky později založila
kosmetickou firmu Ryor, která má
dnes sídlo v Kyšicích u Kladna. Jejich
výrobky se prodávají po celém světě.
 Eva Štěpánková získala za své
podnikatelské aktivity řadu ocenění
u nás i v zahraničí.
 V roce 2017 Eva vážně
onemocněla, po operaci páteře se
její dcera Jana ujala vedení rodinné
firmy.
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